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Tisztelt Képviselő-testület! 

Dr. Haris Tamás, a II. számú háziorvosi körzet háziorvosa a csatolt kérelemmel fordult hozzám. 
A levélből kiderül, hogy a Margit Kórház által ellátott laboratóriumi vizsgálatok jelenlegi eljárásrendje 
szerint az ellátások időigénye – a járványhelyzetnek köszönhetően – a korábbiakhoz képest a 
többszörösére nőtt. 
A kórház tájékoztatása szerint naponta 80 tervezett laborvizsgálat végezhető, kizárólag előjegyzés 
alapján. A kórház a háziorvosok számára naponta összesen 5 sürgős laborvizsgálatot biztosít, ami a 
kórházhoz tartozó valamennyi háziorvosra értendő. Gyakorlatilag ez év júliusa óta halmozódik ez a 
probléma. 
A levélben nevesített cég megkereste háziorvosunkat azzal a javaslattal, hogy amennyiben biztosítani 
tudja a rendelőt, a személyzetet és a népegészségügy által előírt tárgyi feltételeket akár nagy számban, 
rövid határidővel elvégezhetőek a vérvizsgálatok. Azon betegeknek, akik a kórház által megszabott 
időpont előtt szeretnének az eredményhez hozzájutni, térítéses szolgáltatásként ugyan, de sokkal 
hamarabb eredményre jutnak. 
 
Összességében tehát ez a szolgáltatás hatékonyan javíthatja Pásztó és a járási települések lakosságának 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését. 
 
Mivel önkormányzati tulajdonban lévő rendelőben végzendő térítésköteles szolgáltatásról van szó, 
felmerül a bérleti díj kérdése. 
Azt javaslom, hogy járuljunk hozzá a térítésköteles szolgáltatás önkormányzati tulajdonú rendelőben 
történő végzéséhez úgy, hogy a jelenlegi járványhelyzet okozta nehézségeket figyelembe véve, az 
érintett lakosság érdekeit is szem előtt tartva, 2020. december 31-ig ingyenesen használhassa a 
háziorvos a rendelőjét a feladat ellátásához. Ezt követően, a járványhelyzet alakulásától is függően, 
újra a testület elé kell terjeszteni a bérletet érintő javaslatot. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte dr. Haris Tamás háziorvos kérelmét és 
az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Hozzájárul a térítésköteles, laborvizsgálati célú vérvétel önkormányzati tulajdonú rendelőben 
történő végzéséhez úgy, hogy a jelenlegi járványhelyzet okozta nehézségeket figyelembe véve, 
az érintett lakosság érdekeit is szem előtt tartva, 2020. december 31-ig ingyenesen használhassa 
a háziorvos a rendelőjét e feladat ellátásához. 

2. Ezt követően, a járványhelyzet alakulásától is függően, újra a testület elé kell terjeszteni a 
bérletet érintő javaslatot. 
 

Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 

 
Pásztó, 2020. szeptember 3. 
  

 
 

Farkas Attila 
polgármester 

         Határozati javaslat törvényes!  
 
                      Dr. Sándor Balázs 
                               jegyző 
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